
 

 0.0 

             یع غذایی کاناداصنانمایشگاه 

                                                                     
 

 

 اطالعات

 نمایشگاه

 برگزار می گردد. مونترالدر شهر  2022 آپریل 22- 20صنایع غذایی کانادا در تاریخ نمایشگاه 
 غذای هتهی و خوراکی فروشیخرده کشاورزی، غذایی صنایع به که است جهان در خوراکی هاینوآوری رصد بزرگترین جایگاه 

تجاری آینده  هاینها فرصت چشیدن محصوالت خوراکی و تضمین موفقیتت نه نمایشگاه این است، یافته اختصاص تجاری و اداری

کند، همه آورد، بلکه شانس مالقات با شرکای تجاری جدید با نگاهی به مشارکتی پرثمر در آینده را برایتان ایجاد میشما را فراهم می

های مختلف خواروبار، محصوالت و کاالهای بخش های فعال در صنعت خوراکی از جمله حالل ، بدون گلوتن و ارگانیک در حوزه 

تازه وخشک، غذاهای منجمد، محصوالت خوراکی نیمه فرآوری شده و مواد اولیه، محصوالت دریایی، انواع گوشت ، نوشیدنی ها و 

هیه غذاهای ت آیند. این نمایشگاه که هرساله درنقاط مختلف جهان برگزار می شود و در زمینهمحصوالت لبنی به خوبی به نمایش درمی

 .دتجاری و اداری ، عمده فروشی و توزیع خدمات غذایی و فروشگاه های مواد غذایی خاص فعالیت دار

 sialcanada.comوب سایت نمایشگاه : 

موضوعات 

 نمایشگاه

مختلف  یدر حوزه ها کیاز جمله حالل ، بدون گلوتن و ارگان یفعال در صنعت خوراک یبخش ها همه

شده و مواد  یفرآور مهین یمنجمد، محصوالت خوراک یتازه وخشک، غذاها یخواروبار، محصوالت و کاالها

 .ندیآیدرم شیبه نما یبه خوب یها و محصوالت لبن یدنیانواع گوشت ، نوش ،ییایمحصوالت در ه،یاول

 

 ارائه کلیه خدمات بصورت تفکیکی شامل اخذ ویزا ، تهیه هتل و بلیط هواپیما نیز میسر می باشد

   09194141438، تلگرام و واتساپ: )مبشری خانم)  09124380170:  موبایل – 88992004عات: الکسب اط
 www.tournamayeshgah.com 

  
 

 

 خدمات 

 تور  

 ترانسفر فرودگاهی و نمایشگاهی                                          ♥              کاناداویزای   ♥                  بلیط رفت و برگشت ) نرخ روز( ♥

 راهنمای فارسی زبان  ♥           کارت نمایشگاه  ♥         ستاره مرکز شهر با صبحانه   4و 5هتل   ♥

  بازدید از جاذبه های توریستی ♥              بیمه مسافرتی  ♥                      بازدید از نمایشگاه                  ♥

 مدارک
 شناسنامه متقاضی و همسر  ♥                         ماه اعتبار 6گذر نامه متقاضی با  ♥

 مدارک شغلی ، مالی و ملکی ♥            قطعه عکس                                        3  ♥

لوا ــگی

 گشـت
 شرکت خدمات مسافرت هوایی

 برگزار کننده تورهای نمایشگاهی بین المللی 

 

Gilva Gasht 
Tour & Travel Agancy 

Arranging International Exhibition Tours  
 

www.Tournamayeshgah.com 
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